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Sammanfattning 
 
 
I förskolans styrdokument läggs allt större vikt vid den pedagogiska dokumentationen som ska bidra till 
såväl verksamhetens som det enskilda barnets utveckling. I den reviderade läroplanen från 2010 infördes 
ett helt nytt kapitel kring detta område. Det finns numera också en stark koppling till begreppet lärande 
som är relativt nytt som styrande begrepp inom förskolan. Den pedagogiska dokumentationen beskrivs av 
Skolverket som en motor i förskolans systematiska kvalitetsarbete (Skolverket, 2015) och barn och 
föräldrar ska vara delaktiga i dokumentationens genomförande, analysen och även planering av 
kommande aktiviteter. 
Forskningen har samtidigt visat att den pedagogiska dokumentationen är ett komplext verktyg och att det 
är svårt att komma till den framåtsyftande analysen. Risken är betydande att det mest blir en reflekterande, 
tillbakablickande samling av bilder och berättelser om ”vad vi har gjort”. Dokumentationen kan även bli 
för omfattande och skymma sikten för helhetsbilden av barnets utveckling (Lärarnas Nyheter, 2012). 
Frågeställningen i rapporten är om den pedagogiska dokumentationen kan bidra till att barnens lärande 
synliggörs. Undersökningen baseras på två djupintervjuer av förskollärare verksamma i småbarnsgrupp 
samt en mindre enkätundersökning. 
Undersökningen visar att det första problemet är att pedagogerna verkar ha olika uppfattningar vad 
lärande innebär. Det är också oklart om pedagogerna har en gemensam syn på vilken betydelse den 
pedagogiska dokumentationen har/kan ha för just lärandet. Reflektionen sker främst muntligt och utan 
struktur. Pedagogerna är oense om hur ofta resultatet analyseras. Brist på individuell och gemensam 
planeringstid anses avgörande för en utvecklad reflektion och analys. 
Implikationerna för förskolechefen är att införa ett mer strukturerat sätt att reflektera över 
dokumentationen för att pedagogerna ska kunna analysera lärandet över en längre tid. Detta bör ske såväl 
individuellt som gemensamt och medarbetarna behöver avsatt tid för uppgiften. Rapporten avslutas med 
några personliga reflektioner. 
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1.  Introduktion och syfte  
 
Förskolans roll i utbildningsväsendet är en central frågeställning som diskuterats i över 100 år. I början av 

1900-talet fanns ett utpräglat omhändertagandeperspektiv i traditionen med barnkrubbor men det 

existerade även småbarnsskolor med pedagogisk ambition och undervisning. Under 1930-talet blev det 

pedagogiska perspektivet mer framträdande och när Reggio Emilia filosofin utvecklades efter andra 

världskriget uppstod även begreppet pedagogisk dokumentation. Daghemmen blev till förskola på 1970-

talet och med den nya läroplanen Lpfö 98 togs ytterligare steg närmare skolan. 

 

Under 2015 publicerade Skolverket ett stödmaterial (Skolverket, 2015) som tar tydlig ställning för ett 

synsätt som ser den pedagogiska dokumentationen som ett arbetsredskap, en motor i förskolans vardag 

och förskolan beskrivs här som en kunskapsapparat. 

 

Andra forskare, t.ex. professorerna i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan vid 

Göteborgs Universitet är mer kritiska och menar att den pedagogiska dokumentationen även kan hindra 

en helhetsbild av barnets utveckling (Lärarnas Nyheter 2011 och 2012). 

 

Hur ser arbetet med pedagogisk dokumentation konkret ut i en enskild förskola i Sverige år 2015? Hur 

förhåller sig personalen till grundläggande begrepp som lärande och hur är den pedagogiska 

dokumentationen kopplad till lärandet hos det enskilda barnet? Frågeställningen är intressant mot 

bakgrund av den akademiska diskussionen men har även relevans för det dagliga arbetet och utvecklingen 

inom den granskade verksamheten. 

 

Undersökningen i denna rapport syftar till att beskriva hur en enskild förskola arbetar med att inom 

kvalitetsarbetet försöka synliggöra lärandet genom den pedagogiska dokumentationen och göra detta till 

ett verktyg för verksamhetens utveckling.  

 

Den undersökta förskolan har i snart 2 år arbetat med att ta fram ett självskattningssystem som en del i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Eftersom systemet inte är komplett har förskolan börjat se om BRUK, 

Skolverkets verktyg för kvalitetsarbete och självskattning kan vara ett ändamålsenligt verktyg. Idag arbetar 

man med en främst med en förskoleapp som verktyg för den pedagogiska dokumentationen. 

 

Den centrala frågeställningen i studien är: 

 

- Kan den pedagogiska dokumentationen i förskolan synliggöra barnens lärande? 
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2.  Beskrivning av förskolan 
Förskolan X ligger i södra Sverige och drivs av ett AB sedan starten 1991. Verksamheten är organiserad i 

fyra avdelningar och har ca 70 barn. Förskolan finns i ett villaområde centralt i kommunen och förfogar 

över ca 740 kvm lokalyta. På förskolan arbetar sammanlagt 9 förskollärare och 5 barnskötare. Enligt 

förskolans utvecklingsdokument (Förskolan, 2010) var antal barn per årsarbetare 5,9 vilket är något högre 

än riksgenomsnittet 2013 enligt Skolverkets statistik. Andelen medarbetare med förskollärarexamen eller 

annan pedagogisk högskoleutbildning var 60 %.  

 

På hemsidan beskriver förskolan sig som ”liten och familjär” som eftersträvar att ha en stabil personal 

som skapar trygghet för barnen. Som devis på hemsidan anges ”kvalitativ barnomsorg – med känsla” 

(Förskolan X, 2015). 

 

Kommunen där förskolan ligger är socioekonomiskt välmående och i jämförelse med riket hög 

utbildningsnivå, hög sysselsättning och låg skattesats. (SCB, Kommunfakta, 2011). 

 

 

3.  Tolkning av mål från styrdokumenten 
Av Skollagen framgår att: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” (Skollagen, 8 kapitlet, 2§) 

 

Enligt Läroplanen för Förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) ska förskolans kvalitet ”kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.” (sid 14). Läroplanen betonar att syftet är 

att skapa goda villkor för barnens utveckling och lärande och dokumentationen ska därför även analyseras.  

Enligt läroplanen ska analysen leda till bättre arbetsprocesser, högre måluppfyllelse och visa vilka 

utvecklingsområden som finns i verksamheten.  

 

Barn och föräldrar ska beredas möjlighet att medverka i kvalitetsarbetet. Förskolechefen har ett 

övergripande ansvar för genomförandet av den pedagogiska dokumentationen och analysen men mycket 

av ansvaret ligger på den enskilda förskolläraren och arbetslaget. 

 

På Skolverkets hemsida definieras pedagogisk dokumentation på följande sätt: 
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Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och 

miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen 

av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. (skolverket.se, se 

referenslistan för länkadress). 

 

Skolverket betonar även att dokumentationen ska göras tillsammans med barnen. Syftet är att öka barnens 

delaktighet i sitt eget lärande. Avgörande är också att det är verksamheten som ska utvärderas, inte det 

enskilda barnet. 

 

I läroplanen för förskolan läggs dock även vikt vid att förskollärare ska ansvara för varje barns utveckling 

och lärande, det vill säga barns lärprocesser och lärstrategier ska dokumenteras och analyseras för att det 

ska vara möjligt att utvärdera hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära. 

 

I Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2015) beskrivs pedagogisk dokumentation som ett sätt att 

synliggöra processerna i förskolan i enlighet med läroplanen. Skillnaden mellan traditionella 

barnobservationer och pedagogisk dokumentation betonas i stödmaterialet. Pedagogisk dokumentation 

som metod har bara tillämpats i ca 20 år, barnobservationer dock sedan 1930-talet. Genom 

barnobservationer eftersträvade personalen att bedöma barns utveckling i förhållande till vad som 

betraktades som normalt för åldern. Man arbetade ofta med färdiga mallar och eftersträvade att iaktta 

barnen utan att influera dem. Pedagogen skulle vara ”en fluga på väggen” och kunde även vara gömd 

bakom en spegelvägg. 

Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i en pedagogisk modell och ett synsätt som bygger på att de 

som arbetar i verksamheten försöker förstå vad som händer utan normer eller förväntningar. Personalen 

eftersträvar att ”lyssna in” det som sker bland barnen och dokumentera detta med film, fotografier, 

ljudupptagningar eller anteckningar. Barnen ska även själva vara delaktiga i dokumentationen, deras frågor 

och synpunkter leder arbetet vidare. Vad tycker de är viktigt att ta med? Fortlöpande resonemang med 

barnen leder vidare till nästa moment och de är med och styr processen. Just dialogerna och 

diskussionerna mellan pedagoger och barn är det som kännetecknar en pedagogisk dokumentation. 

Tanken är att avbilda barnens och lärarens gemensamma lärande. Tankar och idéer som är abstrakta ska 

bli materiella och fysiska så att de kan sorteras, analyseras och bilda underlag för samtal där pedagogerna 

tolkar och ”läser ut” slutsatser om lärandet hos barnen. Syftet är att barnen ska bli medvetna om och 

reflektera över det som pågår när det pågår. 

Tanken är att den pedagogiska dokumentationen ska vara ett nav för verksamheten som lyfter centrala 

frågor som lever hos barnen och tillsammans med barnen utveckla nya teman, projekt och aktiviteter. 

Dokumentationen ska även användas av såväl barn som vuxna genom att den finns tillgänglig som bilder, 

i dator eller Ipad, i lättillgängliga mappar eller i därför utvecklad app. Den pedagogiska dokumentationen 



	   6	  

beskrivs av Skolverket som en transformativ kraft eller en aktiv agent som är en del av förskolans 

kunskapsapparat. 

 

De nationella målen innebär att det krävs ett systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete på enhetsnivå 

som ska ledas av förskolechefen. Det är viktigt att det inte bara sker en dokumentation utan att resultatet 

även analyseras och pedagogerna ska dra slutsatser för verksamhetens utveckling. Läroplanen för 

förskolan betonar såväl utveckling som lärande, vilket skapar en stark anknytning till läroplanen för 

grundskolan Lgr 11. 

 

På lokal nivå finns endast ett begränsat material att tillgå. Under rubriken Utveckling och lärande i den 

undersökta förskolans kvalitetsdokument (Förskolan X, 2010) lyfter verksamheten fram hur man ser på 

lärande vilket har relevans för denna undersökning: 

 

Vi har en verksamhet där lärande, omsorg, fostran och omvårdnad bildar en helhet. Genom de dagliga 

rutinerna och aktiviteterna arbetar vi målmedvetet för att skapa trygghet. Vi har genom enkäter och 

intervjuer med föräldrar, barn och personal skapat oss en bra uppfattning om vad vi som personal och 

föräldrar förväntar oss av barnens utveckling och lärande. 

 

Personalen förenar lek och lärande genom att alltid ha ett syfte och mål och att på ett pedagogiskt sätt 

förena lek och lärande. Vår verksamhet bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och 

sin omvärld. Vi ser leken som ett viktigt verktyg i barnens lärande. Barnens nyfikenhet, utforskande 

och lust att lära är en viktig grund för den pedagogiska verksamheten. I lekens stimuleras fantasin, 

inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta samt att lösa problem. I den skapande och 

gestaltande leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

(Förskolan X, 2010, sid 10) 

 

I det lokala måldokumentet återfinns begreppet lärande alltid i ett sammanhang med ett annat begrepp 

(t.ex. ”lärande-omsorg-fostran-omvårdnad”, ”lärande-utveckling”, ”lärande-lek”, ”lust-lärande”) vilket 

indikerar att förskolan ser lärandet som ett resultat av andra processer, något man ”får på köpet”. Det 

viktigaste medlet för att uppnå lärande är enligt dokumentet leken som ska vara en viktig grund för den 

pedagogiska verksamheten. 

 

I det lokala utvecklingsdokumentet nämns inte hur förskolan bedriver den pedagogiska dokumentationen. 
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4.  Tidigare undersökningar och forskning 
Begreppet lärande inom förskolan är kontroversiellt och relativt nytt. 

I inledningen till Skolverkets kunskapsöversikt ”Perspektiv på barndom och barns lärande” (Skolverket, 

2010) visar författarna att ett ökat fokus på lärande och kunskapsinhämtning även i tidiga åldrar är en 

internationell tendens som bland annat drivs av OECD sedan början av 2000-talet. En förskjutning av 

förskolans uppdrag från omsorg till utbildning och lärande pågår i hela västvärlden: 

 

Förskolans uppdrag har över tid förändrats från socialt omsorgsprojekt till utbildningspolitiskt projekt, med 

en förskola där barns utveckling och lärande är en viktig del och där idén om det kompetenta barnet 

poängteras. (Reis, Göteborgs universitet, 2011, sid 9.) 

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning Förskola, före skola- lärande och bärande (Skolinspektionen, 

2012:7) undersöktes hur 42 förskolors arbete med det pedagogiska uppdraget och lärandet fungerade i 

praktiken. Det framgick att det på varje undersökt förskola fanns goda exempel på väl fungerande arbete 

kring något eller några av de granskade områdena. Ibland saknades dock ett helhetstänkande kring 

utveckling av verksamheten i enlighet med läroplansmålen.  

 

Granskningen visade på fyra generella utvecklingsområden: 

 

- Ökat fokus på lärandeuppdraget behövs  

- Personalens förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i förhållande till uppdraget behöver 

utvecklas på många förskolor  

- Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla delar så det blir en naturlig del av 

det dagliga arbetet  

- Förskolans ledarskap behöver lyftas och tydliggöras 

 

Rapporten lyfter fram att lärarna på förskolorna ofta inte hade tid att gemensamt och kontinuerligt 

reflektera över barnens lärande och verksamhetens utformning och att det systematiska kvalitetsarbetet 

behöver få tydligare former. 

 

Den teoretiska utgångspunkten bakom den pedagogiska dokumentationen som kunskapsapparat bygger 

på ett utforskande arbetssätt där vuxna inte är guider eller ledsagare utan medskapare av kunskap. 

Rötterna återfinns i den konstruktionistiska teorin och dess vidareutveckling inom postkonstruktionismen 

där språkets betydelse betonas för produktionen av kunskap. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv 

anses det att språket är med och skapar tillvaron; vi ”talar fram” världen och kunskapen. (Skolverket, 

2015) 
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Det finns dock även ett annat, mer kritiskt synsätt där den pedagogiska dokumentationen snarare ses som 

”learning studies” och ett arbetssätt för att se vad barnen har lärt sig.  Professorn i pedagogik vid 

Göteborgs Universitet Ingrid Pramling Samuelsson menar att dokumentationen kan försvåra den 

helhetsblick som är nödvändig (Pramling Samuelsson, 2012). Hon menar att dokumentationen inte bör bli 

huvudfokus i förskolan utan möjligtvis utgöra en ”mindre aspekt av arbetet med barn”. 

 

Det finns mycket skrivet om pedagogisk dokumentation. På databasen uppsatser.se finns närmare 300 

uppsatser som behandlar ämnet varav ett 60-tal på avancerad nivå. 

Det finns även ett flertal svenska avhandlingar som behandlar temat, här några axplock: 

 

I en avhandling av Ingela Elfström (Stockholms Universitet, 2013), lyftes en fråga upp som länge varit 

aktuell i debatten inom förskolan. Det handlar om den pedagogiska dokumentationens förutsättningar 

som verktyg för utvecklings- och kvalitetsfrågor. Elfström identifierade flera förutsättningar för att detta 

skulle vara fallet: 

- pedagogerna måste vara överens om att målet är förändring, att vara framåtsyftande och inte 

fastna i att se tillbaka på ”vad man gjort”. 

- fokus ska ligga mer på processerna i förskolan, det som sker mellan barnen, mellan barn och 

vuxna men också vad som sker i varje barn i förhållande till omgivningen. 

Elfström menar att personalen inte behöver dokumentera allt, det är bättre att börja i mindre skala och 

verkligen använda den dokumentation som redan finns. 

I en intervju i tidningen Förskolan poängterar Elfström att förskolans uppdrag är dubbelt: dels ska den 

överföra kultur, vetenskap och traditioner till barnen, men den ska också vara öppen för barns tankar och 

låta dem färga verksamheten. (Villanueva Gran, 2014) 

 

Även Karin Alnervik har i en avhandling (Högskolan i Jönköping, 2013) presenterat forskning kring den 

pedagogiska dokumentationen som förändringsverktyg. 

Alnerviks forskning visar hur förskollärarna som en följd av systematiska epistemologiska och ontologiska 

frågor börjar förändra sitt arbetssätt vilket leder till förändringar på såväl barngrupps- som enhetsnivå och 

att berättelserna kommer i rörelse i flera led. Den pedagogiska dokumentationen blir då ett komplext 

verktyg som bidrar till reell förändring. 

 

Lise-Lotte Bjervås har i sin avhandling (Göteborgs Universitet, 2011) undersökt hur lärare i förskolan 

tillsammans skapar sig uppfattningar av barn utifrån pedagogisk dokumentation. Hon menar att 

pedagogerna genom pedagogisk dokumentation kan få syn på barnets förmågor och att det är möjligt att 

göra bedömningar som inte utgår från ett bristperspektiv, istället går det att lyfta fram barnets tillgångar 

och förmågor. 
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5.  Metod  
Två kvalitativa intervjuer enligt metodik beskriven i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale & 

Brinkmann, 2009) genomfördes. Metoden bygger på målsättningen att förstå ämnet utifrån den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades egna perspektiv.  Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på 

fenomenologin som ursprungligen utvecklades av filosofen Edmund Husserl runt år 1900 och sedan 

vidareutvecklades av Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty och Ference Marton 

Fenomenologin utgår från att det går att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas eget perspektiv, som 

den verklighet de upplever. Metoden betonar beskrivningen framför analysen och förklaringen, den som 

undersöker undviker att fälla omdömen om upplevelsens innehåll. 

Enligt ”Forskningsmetodikens grunder” (Patel & Davidsson, 2011) har en kvalitativ intervju låg grad av 

strukturering och ska ge utrymme för följdfrågor och även kortare samtal.  

 

Jag valde en intervjuguide med en tydlig struktur men följde den inte strikt utan kompletterade med följd- 

och uppföljningsfrågor. 

Intervjuerna tog 35-40 minuter och genomföras med en person i taget på plats på förskolan som 

studerades. Intervjuerna spelades in och sammanfattades sedan skriftligt. Respondenterna valdes av 

enhetens förskolechef. Bägge personerna var utbildade förskollärare med 3 resp. 4 års yrkeserfarenhet och 

arbetade på två olika småbarnsavdelningar (ålder 1-3 år).  I efterhand kan jag konstatera att 

respondenterna var väldigt lika vad det gäller ålder och utbildningsbakgrund. En större skillnad hade 

troligen gett ett annat resultat. 

 

Utöver detta genomfördes en kortare enkät hos 5 förskollärare på enheten. Enkäten genomfördes digitalt 

genom verktyget SurveyMonkey och skickades till respondenterna med e-post. Syftet med enkäten var att 

kunna spegla de två intervjuerna hos en något större grupp respondenter i samma målgrupp samt fånga 

upp mer kvantitativa aspekter (hur mycket tid, hur ofta etc.). Fokus i enkäten låg på den pedagogiska 

dokumentationen. Enkätfrågorna har en hög grad av standardisering och strukturering (Patel & 

Davidsson, 2011, sid 76). 

 

En kritisk frågeställning är hur respondenterna uppfattar centrala begrepp som lärande, analys och 

pedagogisk dokumentation vilka alla kan innehålla en hög grad av personlig tolkning. 

De två valda metoderna har såväl för- som nackdelar. Fördelarna med de ganska öppna intervjuerna var 

att respondenterna kunde tala förhållandevis fritt och ledigt och även öppnade sig med personliga 

reflektioner. Nackdelen var att möjligheten att jämföra minskade genom att följdfrågorna varierade. Den 

mycket begränsade enkätundersökningen bidrog med några kompletterande reflektioner. 

 

Intervjuguide och enkätfrågor återfinns som bilaga 1. 
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6.  Resultat och analys 
Resultat av intervjuer i sammanfattning: 

Respondent 1 kallas R1, respondent 2 R2. 

 

Respondenterna beskriver att arbetet som förskollärare går ut på att ge barnen trygghet och att föräldrarna 

ska känna sig trygga när de lämnar barnet på förskolan.  R1 betonade även spontant att lärandet är viktigt 

och att barnen ska tycka att det är roligt på förskolan och inte vilja gå hem. R2 inleder med att säga att det 

hon gör och det hon skulle vilja göra inte är samma sak. 

 

Den typiska arbetsdagen präglas av sysslor som att organisera mat, blöjbyten, städning, påklädning och 

överlämnanden. Det finns dock tydliga tider avsatta för lek och lärandeprocesser. Dessa är som regel 

planerade inom ett tema som gäller över en längre tid och som kan prägla hela dagen. 

 

Respondenterna definierar lärande i förskolan något olika. För R1 står lärandeprocessen i centrum, att 

barnet förändrar sitt sätt att göra saker över tid, t.ex. kunna sätta på sig skorna själv. Hon definierade 

lärande som utveckling. 

För R2 är lärande något som utgår från det egna intresset. Hon definierade lärande som något som 

kommer från barnet själv. 

Lärandet i förskolan skiljer sig från lärandet i skolan eftersom det endast finns strävansmål, barnet 

behöver inte prestera, ingen mätning av resultat sker. R2 menar att i skolan krävs ett lärande, i förskolan 

vill man ha ett lärande. Respondenterna är överens om att lärandebegreppet är mer fritt i förskolan och 

kan tolkas olika. 

Respondenterna anser inte att personalen har samma syn på lärande inom verksamheten men en 

gemensam lärandekultur och samma barn- och kunskapssyn. Personalen ser verksamheten som öppen 

och är lyhörd för olika arbetssätt. R2 betonar begreppet lärmiljö, det krävs inte så mycket aktiviteter, 

barnen lär sig hela tiden. Båda respondenterna anser att begreppet undervisning respektive kunskapsmål 

inte hör hemma i förskolan. 

 

Den pedagogiska dokumentationen ses som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten. Pedagogerna använder främst en särskild app (förskoleappen) för detta men även pärmar 

där barnens bilder samlas. R2 beskriver att personalen reflekterar tillsammans med barnen men att detta 

sällan dokumenteras skriftligt. Efterhand har man blivit bättre på att se och beskriva lärprocessen i den 

pedagogiska dokumentationen. 

Beslutet att använda appen togs gemensamt vid en personalkonferens. Vid s.k. ”husmöten” ca 1 

gång/månad diskuteras regelbundet den pedagogiska dokumentationen, gemensamma teman och 
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samarbetet mellan avdelningarna. Respondenterna menade att ledningen anser att det är viktigt att det 

finns en röd tråd, att pedagogerna ska jobba på liknande sätt. 

Under planeringstiden på avdelningen pratar arbetslaget om reflektioner som var och en skrivit ner innan 

mötet. Man undviker att bedöma barnen men funderar gemensamt över deras lärande. 

Genom att filma liknande aktivitet (t.ex. gymnastik) vid flera tillfällen synliggörs utvecklingen över tid. De 

betonade att kontinuitet är viktigt för att se lärandet.  

Respondenterna anger att de lärt sig om pedagogisk dokumentation under sin utbildning men att det kan 

vara svårt att implementera detta i vardagen. ”Det kan kännas som två olika världar. Man måste byta 

blöjor och ta hand om barnen också, vi har inte tiden”. En pedagogista har varit på besök och gett 

handledning och arbetsgivaren har gett pedagogerna litteratur att läsa. Den egna lärprocessen handlar 

mycket om att diskutera med andra, även kollegor som arbetar på andra förskolor. 

Den största utmaningen är att få tiden att räcka till för reflektion och analys. Personalen försöker göra den 

pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen så mycket som möjligt. Det är också en utmaning 

att se själva lärandet hos barn i 1-2 års åder. Yrkesrollen för förskollärare har förändrats på senare år med 

mer fokus på lärande och högre status. Mindre barngrupper skulle ge mer lugn och bättre förutsättningar 

för lärande. 

 

Dokumentationen bedrivs likartat över de olika avdelningarna men med de äldre barnen går det att 

kommunicera mer, det blir mer intervjuer. Appen är bra för att få alla att jobba på ett likartat sätt. 

 

Resultat av enkätundersökningen i sammanfattning: 

 

• Det viktigaste skälet att bedriva pedagogisk dokumentation är att utveckla och utvärdera 

verksamheten. 

• Den pedagogiska dokumentationen anses genomgående viktig (på skalan ej viktigt, mindre viktigt, 

viktigt, mycket viktigt). 

• Pedagogerna använder många olika metoder för dokumentationen, mest betydelsefull är 

fotografier, teckningar, film och röstinspelningar. 

• Pedagogerna avsätter mellan 1-5 timmar/vecka till den pedagogiska dokumentationen. 

• Det finns en spridd uppfattning av hur ofta dokumentationen analyseras, allt från dagligen till 

aldrig. 

• Återkoppling till vårdnadshavarna sker främst vid hämtning/lämning eller vid 

utvecklingssamtalet. 

• De aktiviteter som anses viktigast för barnens lärande är: fri lek inomhus och styrd gruppaktivitet. 

Minst betydelsefullt är hushållsarbete. 
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Analys 

Analysen av intervjuer och enkätresultat visar att förskolan har en systematik för den pedagogiska 

dokumentationen, främst genom förskoleappen, men att det ändå kan vara svårt att synliggöra lärandet 

över tid. Planeringstiden räcker inte till för individuell, skriftlig reflektion, istället sker detta främst muntligt 

inom arbetslaget. Kontinuitet är viktigt för att se lärandet men svårt att avbilda i dokumentationen. 

Pedagogerna är överens om varför de gör den pedagogiska dokumentationen och använder flera olika 

metoder. Den anses dock inte som mycket viktig i enkätundersökningen. Detta ska relateras till 

Skolverkets syn som snarare beskriver den pedagogiska dokumentationen som motorn i förskolans arbete 

och navet som allt ska cirkulera kring. 

Det finns inte heller någon gemensam bild av hur ofta dokumentationen analyseras gemensamt. 

 

Pedagogerna ser olika på vad lärande i förskolan är, men anser inte att detta är ett större problem eftersom 

begreppet är öppet och tolkningsbart. Det är också svårt att få syn på lärandet hos små barn som det i 

mindre omfattning går att kommunicera med. De är överens om att skolans begrepp som undervisning 

och kunskapsmål inte hör hemma i förskolan. Förskolan präglas mer av en positiv lärmiljö och barnens 

egen vilja att lära sig. 

 

Det märks att pedagogisk dokumentation och reflektioner av lärandet har en karaktär av akademisk metod 

som det är svårt att fullgöra i vardagen på en småbarnsavdelning. Omsorgsperspektivet tar lätt överhand, 

lärandeperspektivet kommer i andra hand. 

 

 

7.  Diskussion och slutsatser 
Kan den pedagogiska dokumentationen i förskolan synliggöra barnens lärande? 

 

Undersökningen visar att pedagogerna verkar ha olika uppfattningar vad lärande innebär. Begreppet är 

abstrakt och ger stort utrymme för tolkning. Om den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra 

lärandet behöver förskolans pedagoger enas om en gemensam definition av begreppet lärande. Det är 

också oklart om pedagogerna har en gemensam syn på vilken betydelse den pedagogiska dokumentationen 

har/kan ha för just lärandet. 

Dokumentationen sker omsorgsfullt och med flera olika verktyg. Dock sker reflektionen främst muntligt 

och utan tydlig struktur. Pedagogerna är oense om hur ofta resultatet analyseras. Brist på individuell 

planeringstid anses avgörande för utvecklad reflektion och analys. 

Som en följd av den gemensamma appen är dokumentationen ganska likvärdig. Det är snarare nästa steg 

(reflektion, analys) som behöver struktureras på en gemensam nivå. 
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Den pedagogiska dokumentationen kan, så som flera forskare beskriver, synliggöra barnens lärande men 

för att detta ska ske krävs en tydlig och långsiktig analys av det som dokumenteras. Det kan finnas skäl att 

begränsa dokumentationens omfattning för att få ett tydligt fokus. 

 

Implikationer för förskolechefen 

Sedan en kort tid tillbaka finns även en ”reflektionsflik” i appen. Därmed borde nästa steg vara att 

utveckla ett mer strukturerat sätt att reflektera över dokumentationen och analysera lärandet över tid. 

Detta bör ske såväl individuellt som gemensamt. En utgångspunkt bör även vara en gemensam och 

skriftligt formulerad definition av begreppet lärande och en gemensam förståelse av den pedagogiska 

dokumentationens betydelse för lärandet hos barnen. 

Pedagogerna bör också ha avsatt tid för gemensam reflektion och analys av barnens lärande med 

utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen. 

 

Har den använda metoden varit användbar för att besvara forskningsfrågan?  

I efterhand kan jag konstatera att enkäten gav få bidrag till resultatet. Intervjuerna gjordes med två 

pedagoger med liknande bakgrund och arbetsuppgifter. Resultatet hade troligen blivit mer mångfacetterat 

om en av pedagogerna arbetat med lite äldre barn eller i varje fall hade haft annan ålder eller 

utbildningsbakgrund. En svårighet var att det fanns begränsat med skriftligt material från förskolan själv 

att relatera till. Det visade sig även under arbetets gång att det finns en omfattande litteratur om 

pedagogisk dokumentation och även tydliga akademiska motsättningar. Det var en intressant insikt men 

höjde graden av komplexitet. 

 

En personlig reflektion 

Avslutningsvis finns det anledning att anlägga ett mer personligt och kritiskt perspektiv: 

 

Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation är uppenbarligen inte så enkelt. Bara för att man 

fotograferat, filmat eller samlat bilder i en pärm har lärandet inte synliggjorts. För detta krävs 

dokumentation över tid och med en strukturerad analys av det som dokumenterats. Det finns också en 

risk att det att bli ett egenvärde att dokumentera, att man avbildar för dokumenterandets skull och syftet 

går förlorat. När jag läser Skolverkets material och olika forskares synpunkter är det inte utan att den 

pedagogiska dokumentationen även framstår som en trend och kanske en del av ”utvärderingsmonstret”. 

Det framstår också som tveksamt när 1-3 åringar ska reflektera, analysera och diskutera om sitt eget 

lärande. Även om det kan ske utan ord funderar jag på om inte risken är stor att mycket små barn drivs in 

i onödig och för tidig intellektualisering? 

 

På en övergripande nivå ifrågasätter jag även den konstruktionistiska teorins inflytande över skolans 

styrdokument, Vilket pris vi betalar för detta idag och i framtiden och hur kommer vi se på detta om 10 
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år? Skolverket har valt väg i den akademiska debatten och trycker ner skolans vokabulär i förskolan genom 

att beskriva den som en kunskapsapparat med den pedagogiska dokumentationen som motor. Ett 

påtagligt maskinellt språkbruk som andas rationalitet och effektivitet. Risken verkar stor att vägvalet leder 

till utvärdering och bedömning. Därifrån är det inte långt till undervisning och kunskapsmål. Är vi på en 

väg som leder bort från barnets rätt att vara barn? Och måste verkligen små barn uppmanas att bli 

medvetna om och reflektera över det som pågår när det pågår? Kan inte barn helt enkelt få vara barn? 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide: 

 

1. Hej! Välkommen till den här intervjun! Först skulle jag vilja att du berättade lite om dig själv! 

2. Hur kom det sig att du arbetar just på den här förskolan? 

3. Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete? 

4. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

5. Vad är enligt din uppfattning lärande i förskolan? 

6. Hur skiljer sig lärandet i förskolan från lärandet i skolan? 

7. Kan du ge exempel på hur barns lärande kan gå till i förskolan? 

8. Kan du beskriva hur du konkret arbetar med den pedagogiska dokumentationen?  

9. Finns dialog med kollegor? Använder ni varandras metoder? Används olika perspektiv? 

10. Kan du ge exempel på hur lärandet har avbildats i den pedagogiska dokumentationen?  

11. Hur arbetar du med att analysera den pedagogiska dokumentationen? 

12. Arbetar ni gemensamt med att analysera den pedagogiska dokumentationen? Följdfrågor? Stöd av 

varandra? 

13. Vilka verktyg använder ni? Har ni fått fortbildning? Har det ingått i din utbildning? 

14. Vilka utmaningar finns det för dig kopplat till analys och verktyg? 

15. Finns det ett gemensamt sätt att dokumentera över de olika avdelningarna?  

16. Finns det en gemensam modell för att analysera dokumentationen? 

17. Finns det en gemensam syn på barnens lärande i verksamheten? 

18. Tack för din tid och ditt engagemang! Intervjun avslutas. 

 

 

  



	   18	  

Enkätfrågor: 

 

 

1. Vad är enligt din mening det viktigaste skälet att bedriva pedagogisk dokumentation? 

2. Hur viktigt är pedagogisk dokumentation i din verksamhet? 

3. Ranka de metoder du använder för pedagogisk dokumentation 

4. Hur mycket tid per vecka lägger du på pedagogisk dokumentation? 

5. Hur ofta brukar ni analysera den pedagogiska dokumentationen inom arbetslaget? 

6. Hur återkopplar du den pedagogiska dokumentationen till barnets vårdnadshavare? 

7. Ranka vilka aktiviteter som är viktigast för barnens lärande 

 


